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ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΓΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 

Η βελγική οικονομία είναι μια σύγχρονη οικονομία, θεμελιωμένη 

πρωταρχικώς στη δράση των πολλών ιδιωτικών –και πολυεθνικών- 

επιχειρήσεων που εδρεύουν στη χώρα, ενώ τα κύρια πλεονεκτήματα της 

κεφαλαιοποίησής της αντλούνται από τη στρατηγική θέση της χώρας στο 

κέντρο της Ευρώπης, τα εξελιγμένα δίκτυα μεταφορών, τη 

διαφοροποιημένη βιομηχανική και εμπορική σύνθεση της παραγωγικής 

της βάσης και τον απόλυτα εξωστρεφή προσανατολισμό της βελγικής 

επιχειρηματικότητας. Ελλείψει ιδίων φυσικών πόρων, το Βέλγιο 

υποχρεούται να εισάγει μεγάλες ποσότητες πρώτων υλών και να εξάγει 

μεγάλους όγκους μεταποιημένων (κυρίως βιομηχανικών) αγαθών, 

γεγονός που καθιστά τη βελγική οικονομία ιδιαίτερα ευάλωτη στις 

ασταθείς διακυμάνσεις των διεθνών αγορών. 

Μετά από τέσσερα χρόνια ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης, το 

δεύτερο εξάμηνο του 2008 και το πρώτο εξάμηνο του 2009 η βελγική 

οικονομία διήλθε περίοδο βαθιάς ύφεσης, υπό το βάρος της διεθνούς 

οικονομικής κρίσης. Η οικονομία επλήγη κατ’ αρχάς από την κρίση στον 

τραπεζικό τομέα, καθώς οι τρεις σημαντικότερες βελγικές τράπεζες 

χρειάστηκε να λάβουν κρατική οικονομική ενίσχυση για να επιβιώσουν 

(Fortis, Dexia, KBC), ενώ η Fortis κατέληξε επιπλέον να εξαγοραστεί 

από τον γαλλικό όμιλο BNP Paribas. Στη συνέχεια η κρίση επηρέασε το 

εξωτερικό εμπόριο της χώρας, το οποίο παραδοσιακά κρατούσε υψηλά 

όλους τους βελγικούς δημοσιονομικούς δείκτες.  

Από την εν λόγω ύφεση, η βελγική οικονομία εξήλθε επισήμως το 

τρίτο τρίμηνο του έτους 2009, κατόπιν τεσσάρων διαδοχικών τριμήνων 

καθοδικής αναπτυξιακής πορείας. Από τον αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης   

(-2,3%) του 2009, η βελγική οικονομία εμφάνισε ανάπτυξη 2,7% το 

2010. Το 2011 το βελγικό ΑΕΠ μεγεθύνθηκε κατά 1,8%, ενώ το 2012 
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αυξήθηκε πολύ ελαφρά κατά 0,2%. Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα 

του Βελγίου, το 2012 η χώρα υπέστη τις επιπτώσεις της οικονομικής 

κρίσης στην ευρωζώνη, με τον εξαιρετικά χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης να 

οφείλεται πρωτίστως στην πτώση της εσωτερικής ζήτησης και των 

ιδιωτικών επενδύσεων λόγω του απαισιόδοξου οικονομικού κλίματος. Το 

2013 η βελγική οικονομία σημείωσε μηδενικό ρυθμό ανάπτυξης, ενώ το 

2014 επανήλθε σε θετικό ρυθμό ανάπτυξης, της τάξεως του 1,3%.  

Το 2015, με βάση τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας του 

Βελγίου, ο ρυθμός μεγέθυνσης του βελγικού ΑΕΠ ανήλθε σε 1,4%. Το 

βελγικό ΑΕΠ αυξήθηκε στους κλάδους βιομηχανίας κατά 0,4% (έναντι 

αύξησης κατά 1,7% το 2014 σε σύγκριση με το 2013), κατασκευών κατά 

2% (έναντι μεγέθυνσης κατά 3,3% το 2014) και υπηρεσιών κατά 1,6% 

(έναντι μεγέθυνσης κατά 1% το 2014). Αυξήθηκαν επίσης οι ιδιωτικές 

δαπάνες κατανάλωσης κατά 1,3%, οι δημόσιες καταναλωτικές δαπάνες 

κατά μόλις 0,2%, καθώς και οι ακαθάριστες επενδύσεις σε πάγια στοιχεία 

κατά 2,3% (συγκεκριμένα, οι επιχειρηματικές επενδύσεις αυξήθηκαν 

κατά 3,3%, οι δημόσιες επενδύσεις μειώθηκαν κατά 0,6% και οι 

ιδιωτικές επενδύσεις σε ακίνητα αυξήθηκαν κατά 1,2%). Η συνολική 

εγχώρια ζήτηση (μη συνυπολογιζομένων μεταβολών των αποθεμάτων) 

αυξήθηκε κατά 1,3%, ενώ οι εξαγωγές και οι εισαγωγές αγαθών και 

υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 4,8% και 5,2% αντιστοίχως. Τέλος, στην 

διάρκεια του 2015 αυξήθηκε ο συνολικός αριθμός των απασχολουμένων 

στο Βέλγιο κατά 0,9% (ήτοι 41.400 άτομα), έναντι αύξησής του κατά 

0,3% (ήτοι 15.600 άτομα) το 2014 και μείωσής του κατά 0,8% το 2013.    

Η μελλοντική πορεία της βελγικής οικονομίας σε μεσο-

μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα παραμένει σχετικά επισφαλής, κυρίως 

εξαιτίας του υψηλού δημόσιου χρέους, καθώς και των δημόσιων 

δαπανών που είναι δύσκολο να μειωθούν δραστικά κατά τα επόμενα έτη, 
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λόγω της γήρανσης του πληθυσμού. Ιστορικά το Βέλγιο έχει 

αντιμετωπίσει και κατά το παρελθόν προβλήματα υπερβολικού δημόσιου 

χρέους, όπως για παράδειγμα το 1993 (134% του ΑΕΠ). Χάρη σε 

πολυετή πολιτική δημοσιονομικής προσαρμογής που ακολουθήθηκε 

τότε, το δημόσιο χρέος υποχώρησε εντυπωσιακά έως το τέλος του 2007 

(σε 84% του ΑΕΠ), στη συνέχεια όμως και κατά την περίοδο 2008-2009, 

με την αρχή της οικονομικής κρίσης και στη συνέχεια την παγκόσμια 

ύφεση, η πτωτική πορεία του χρέους ανεκόπη. Η ενίσχυση του 

τραπεζικού κλάδου προς αποφυγή πτώχευσης σε πρώτο στάδιο, αλλά και 

τα χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η βελγική 

οικονομία και τα οποία εντάθηκαν τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της 

κρίσης, είχαν ως αποτέλεσμα την εκτίναξη του δημόσιου χρέους ως 

ποσοστού του ΑΕΠ σε 102% το 2011, 104,1% το 2012, 105,2% το 2013, 

106,5% το 2014 και 106,1% το 2015, ενώ για το 2016 εκτιμάται ότι το 

δημόσιο χρέος θα ανέλθει σε ποσοστό 106,9% του ΑΕΠ.  

Το Βέλγιο, κατά τη διάρκεια του 2011 είχε αντιμετωπίσει κατά 

περιόδους σοβαρές δυσκολίες δανεισμού από τις διεθνείς αγορές εξαιτίας 

υψηλών επιτοκίων δανεισμού με βασική αιτία την παρατεταμένη περίοδο 

πολιτικής κρίσης. Στις αρχές Δεκεμβρίου 2011, η τότε συμφωνία 

σχηματισμού κυβέρνησης συνασπισμού από 6 βελγικά κόμματα υπό τον 

σοσιαλιστή πρωθυπουργό Elio Di Rupo είχε ανοίξει τον δρόμο για 

σχηματισμό ομοσπονδιακής κυβέρνησης, με βασικό σκοπό τον 

καθησυχασμό των κοινοτικών οργάνων και των διεθνών αγορών, που 

προς το τέλος του 2011 είχαν εντείνει τις πιέσεις τους στη βελγική 

οικονομία. Την τετραετία 2012-2015 το Βέλγιο αντιμετώπισε ιδιαίτερα 

ευνοϊκούς όρους δανεισμού από τις αγορές, καθώς τα επιτόκια δανεισμού 

του βελγικού κράτους αποκλιμακώθηκαν –ακολουθώντας και την 
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γενικότερη τάση σε ευρωπαϊκό επίπεδο- φθάνοντας μάλιστα σε ιστορικά 

χαμηλά επίπεδα.  

Κοινή ωστόσο διαπίστωση τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο 

και διεθνών χρηματοδοτικών οργανισμών αποτελεί το γεγονός ότι η 

βελγική Κυβέρνηση πρέπει να προβεί σε εκτεταμένες περαιτέρω 

μεταρρυθμίσεις με στόχο τον δραστικό περιορισμό των κρατικών 

δαπανών, την αναμόρφωση του συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων, 

συντάξεων και υγειονομικής περίθαλψης, αλλά και την βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, προκειμένου να απαλείψει στα 

αμέσως προσεχή χρόνια το διαρθρωτικό και το ονομαστικό 

δημοσιονομικό έλλειμμα και να επαναφέρει το δημόσιο χρέος της χώρας 

σε επίπεδα ελεγχόμενα, κάτω του 100% του ΑΕΠ.  

Θετικό πάντως αντίκτυπο στην εικόνα του Βελγίου στις αγορές και 

γενικότερα στην πιστοληπτική του ικανότητα φαίνεται να είχε το γεγονός 

ότι δεν επαληθεύθηκαν οι αρχικοί φόβοι ότι τις εθνικές εκλογές του 2014 

θα ακολουθούσε μακρά περίοδος πολιτικής αβεβαιότητας, όπως είχε 

συμβεί το 2011, αφού σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα και πριν τα 

τέλη του 2014 είχε σχηματισθεί σταθερή κυβέρνηση, η οποία μάλιστα 

προχωρά σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και επιδεικνύει προσήλωση 

στον σκοπό της αντιμετώπισης των χρόνιων προβλημάτων της βελγικής 

οικονομίας. 

 


